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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för hur fyra svensksomalier ser på svenskhet och 

undersöka eventuella hinder de identifierar för att bli betraktade som svenska. Jag har tittat 

närmare på hur de ser på sin identitet och vilket samband det har med vad de betraktar som 

sitt hem respektive hemland. Jag visar att mina informanter förhåller sig på ett delvis 

varierande sätt till svenskhet och att det bland dem också finns flera gemensamma sätt att 

resonera på. Att bli helt svensk är något de både väljer bort och något de inte anser sig ha 

möjlighet att bli. Hur de betraktar sig själva är i högsta grad beroende inte bara av andras 

bemötande utan även vad de antar att andra har för uppfattning om dem. För att förstå mina 

informanters upplevda utanförskap diskuterar jag vad det är de känner sig utanför och i vilka 

situationer utanförskapet blir aktuellt. Upplevelsen att vara utanför det svenska kan i sin tur 

skapa andra identiteter och tillhandahålla nya gemenskaper.  

 

Nyckelord: Socialantropologi, svensksomalier, svenskhet, identitet, integration, språk, hem, 

hemland, utanförskap 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to give an account of how four Swedish Somalis view 

Swedishness and to examine possible obstacles they identify to be considered as Swedish. I 

have examined how they look at their identities and how this relates to how they view home 

and homeland. I show that my informants responds to Swedishness in partially varying ways 

and that there are also several common ways of reasoning among them. Becoming totally 

Swedish is something my informants both choose not to be and something they do not feel 

they have the opportunity to become. How my informants consider themselves is highly 

dependent not only of others' dealing with them, but also what they suppose others think of 

them. In order to understand my informants perceived exclusion, I discuss what they feel 

excluded from and in which situations the exclusion comes into question. The experience of 

being excluded from Swedishness can in turn create other identities and provide new 

solidarities. 

 

Keywords: Social anthropology, Swedish Somalis, Swedishness, identity, integration, 

language, home, homeland, exclusion 



 
 

Förord  

 

Först och främst vill jag tacka Abdi, Abu Bakr, Farah och Hassan som har varit villiga att 

ställa upp och gett sig tid för både en och två intervjuer, vilket möjliggjort genomförandet av 

denna uppsats. Jag är oerhört tacksam att det var just er jag intervjuade. Problemet har varit 

att besluta vad av det innehållsrika materialet jag skulle utelämna snarare än vad jag skulle ta 

med i uppsatsen. 

 

Ett lika stort tack förtjänar min handledare Björn som har gett mig många användbara förslag 

på hur jag skulle ta mig an mitt valda ämne och kommit med mängder av nyttiga råd på vad 

som behövts korrigeras under uppsatsens gång.   

 

Anledningen till det valda ämnet är att frågor om integration länge har väckt mitt intresse. I 

offentliga debatter diskuterar man ofta om minoritetsgrupper utan att göra deras röst hörd. Jag 

anser det därför vara av största vikt att lyfta fram dem som många gånger inte får chansen att 

uttala sig i frågor som berör dem själva, inte bara som grupp – utan även som individer. Mina 

informanters berättelser är inte tänkta att utgöra en objektiv verklighetsbeskrivning och min 

avsikt är inte att avgöra sanningshalten i deras påståenden. Snarare är min tanke att återge 

deras personliga upplevelser och berättelser. Därmed ska mina informanter inte heller ses som 

representanter för svensksomalier, det vill säga personer med somalisk bakgrund i Sverige.  
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Inledning 

 

De senaste decennierna har invandringen från utomeuropeiska länder till Sverige ökat 

betydligt, vilket bidragit till att den svenska befolkningen är mer heterogen än någonsin 

tidigare (Andersson, 2003:17). Svensksomalier är en av de invandrargrupper som ökar mest 

(URL 1: Riksdag och Departement) och de tenderar att leva förhållandevis avskilda från det 

svenska samhället (Dirie, 2013:132). Långtifrån alla som lever i Sverige upplever sig som en 

del av det svenska. Det krävs mer än att ha rätten att leva i Sverige för att känna sig svensk. 

Att det svenska förblir ouppnåeligt för mina informanter kan bero dels på upplevd 

diskriminering och dels deras strävan att bejaka det önskvärda i det somaliska. Att inte 

betrakta sig själv som helt svensk, vilket till stor del är en följd av att andra inte ser en som 

svensk, kan ligga till grund för nya identiteter och gemenskaper.    

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för hur fyra svensksomalier ser på svenskhet och 

undersöka eventuella hinder de identifierar för att betraktas som svenska. Jag undersöker 

alltså vad de ser som svenskhet och vilka delar av svenskheten som de personligen ser som 

önskade respektive oönskade, och vidare vilka hinder de anser står i vägen för att uppnå de 

önskade delarna. Detta blir också en diskussion om hur mina informanter förhåller sig till 

utanförskap.  

 

Mina frågeställningar är: 

 

- Hur uppfattar mina informanter svenskhet?  

- Finns det enligt mina informanter hinder för dem att bli svenska och vilka är i så fall dessa? 

- Från vad känner mina informanter utanförskap och vad ser de som dess orsaker? 

 

Disposition  

 

Inledningsvis presenteras en bakgrund som beskriver vad som orsakat den somaliska 

emigrationen. Detta följs av en beskrivning av situationen för svensksomalier idag. Ett kortare 

avsnitt redogör för hur den svenska invandringen och arbetsmarknaden ändrat skepnad under 
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de senaste decennierna. 

 

I det första kapitlet, ”Svenskhet, hem och identitet”, inleder jag med mina informanters syn på 

svenskhet. Jag diskuterar också hur pass svenska de känner sig, vilket knyter an till vad de 

betraktar som sitt hem respektive hemland. I samband med detta diskuterar jag om det för 

dem finns utrymme för andra identiteter utöver den svenska och somaliska. 

 

Det andra kapitlet, ”Hinder att bli svensk”, fokuserar på hur mina informanter förhåller sig till 

sin svenska respektive somaliska identitet och vilka olika hinder som de menar finns för att 

helt eller delvis bli svensk. Här utvecklar jag diskussionen om vad som avgör om mina 

informanter kan och/eller vill bli betraktade som svenska. Jag undersöker också begreppet 

utanförskap genom att diskutera vad mina informanter anser att de står utanför.  

 

Metod 

 

Efter att ha bestämt uppsatsämne började jag leta efter tänkbara informanter och läsa litteratur 

och tidigare forskning rörande somalier, integration, svenskhet och identitet. För att insamla 

det empiriska materialet valde jag att utföra intervjuer. Ett alternativ skulle kunna ha varit att 

skapa det med hjälp av enkäter som kan vara lämpliga om man vill täcka in ett stort antal 

informanter (Ekholm och Fransson, 1976:63), men eftersom jag var intresserad av att få ta del 

endast av fyra personers berättelser, som skulle vara av djupare karaktär, ansåg jag att 

intervjuer var en lämpligare datainsamlingsmetod (Denscombe, 2009:232–233). Jag har inte 

utfört några deltagande observationer eftersom avsikten inte är att se mina informanters 

ageranden i olika sammanhang, utan snarare att återge deras berättelser. 

 

Intervjuerna utfördes semistrukturerat vilket innebär att jag förberedde ett frågebatteri. 

Frågorna lämnades relativt öppna för att göra det möjligt för informanten att själv formulera 

sitt svar. Frågorna var uppdelade i två huvudsakliga teman – ”svenskhet” och ”integration”. 

Även om jag utgick från frågemallen varierade frågornas turordning och vilka följdfrågor som 

ställdes (Denscombe, 2009:234). Med mina informanters tillåtelse dokumenterade jag 

intervjuerna genom att spela in dem. Jag förde samtidigt anteckningar för att lättare kunna 

sortera och strukturera intervjumaterialet. För att underlätta intervjuförloppet inledde jag med 

att ställa frågor som kunde besvaras enkelt och successivt övergick jag till frågor som krävde 
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mer uttömmande och analytiska svar. Inspirationen till att låta intervjuernas förlopp gå från 

det enkla till det mer komplexa hämtade jag från Ekholm och Franssons bok ”Praktisk 

intervjuteknik” (1976:61) som innehåller en mängd nyttiga råd om hur man ska få ut så 

mycket som möjligt av sina intervjuer.  

 

Jag intervjuade fyra informanter. En av dem, Abdi, var jag bekant med sedan tidigare. Två av 

de andra informanterna kom jag i kontakt med via vänner och den fjärde letade jag själv upp. 

Det faktum att jag kände en av mina informanter kan påverka resultatet både positivt och 

negativt. Att det inte behövs någon tid för att lära känna varandra gör att man snabbare kan 

fokusera på ämnet. Samtidigt kan man ta vissa saker för givna och glida över det outsagda 

utan att märka det. Min informant och tillika vän kan förvänta sig att jag känner till sådant 

som vi har pratat om tidigare och därför medvetet eller omedvetet underlåter att nämna sådana 

saker. Agar skriver om detta fenomen som ”indexikalitetet”, vilket står för den nödvändiga 

kunskap individer delar för att förstå vad de säger i ett samtal. Ett problem är förstås att man 

tar för givet att man förstår vad den andre säger, utan att veta om det stämmer. Därför försökte 

jag i min intervju med Abdi utgå från att vi tidigare inte diskuterat liknande frågor. För att 

ytterligare undvika att göra åtskillnad på Abdi och de andra informanterna ställdes följdfrågor 

lika noggrant till honom som de andra – det vill säga att jag inte försökte ta något av hans svar 

för givet utifrån våra tidigare erfarenheter och diskussioner. (Agar, 1996:58) 

 

Trots att jag inte kände tre av fyra informanter sedan tidigare upplevde jag inga nämnvärda 

svårigheter att utföra intervjuerna. Samtliga informanter uttryckte sitt intresse för mitt 

uppsatsämne, ställde villigt upp och svarade uttömmande på mina frågor. Jag upplevde att de 

var väldigt öppna och ärliga i de svar de gav, även om jag förstås inte kan veta vad de 

underlät att berätta. Jag var noga med att mina informanter skulle få välja var och när 

intervjuerna skulle äga rum, eftersom det är viktigt att informanten känner sig trygg på platsen 

där intervjun äger rum (Trost, 2010:65). Detta är en fråga om vem som kontrollerar en 

situation, och genom att låta informanterna bestämma tid och plats tror jag att vi i större 

utsträckning delade på kontrollen av intervjusituationen än vad fallet hade varit om jag ensam 

dikterat förutsättningarna för intervjuerna. Med en av informanterna skedde intervjuerna i ett 

grupprum på ett universitet och med en annan informant utfördes intervjun hemma hos 

honom. Med de övriga två skedde en intervju på en pizzeria och en via Skype.  
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När en intervju sker endast via muntlig kommunikation, som min intervju med Abdi via 

Skype, går man miste om information som ett möte ansikte-mot-ansikte naturligt 

tillhandahåller. Man uppfattar inte kroppsspråk vilket kan försvåra att känna av situationen, 

till exempel om informanten börjar tappa koncentrationen, om man gått för långt med en fråga 

eller om man gör övertramp på den personliga integriteten. Risken med en intervju av detta 

slag kan också vara att man inte hinner lära känna varandra och att det blir svårare att skapa 

tillit. Distansen blir ofrånkomligt större när en intervju sker på annat sätt än ansikte-mot-

ansikte. Jag skulle inte välja att göra en sådan distansintervju över Internet eller per telefon 

med en för mig främmande person. Därför var det en fördel att min Skype-intervju skedde 

med Abdi som jag kände sedan tidigare. 

 

Även om min ansats är att presentera mina informanters berättelser kan man inte bortse från 

det faktum att jag, i relationen med min informant, är delaktig i skapandet av deras berättelser 

(Kvale & Brinkmann, 2009:34). Min ålder, att jag är universitetsstudent, vilka frågor jag 

ställer, att materialet används till en uppsats, att samtalen dokumenteras är exempel på sådant 

som mina informanter medvetet eller omedvetet förhåller sig till. Sådana faktorer påverkar 

också hur jag tolkar mina informanter, vilket i sin tur påverkar uppsatsen och dess innehåll. 

Med till exempel en myndighetsperson eller en familjemedlem som intervjuare är det mer än 

troligt att svaren sett annorlunda ut, eftersom ”olika konstellationer av intervjuare och 

intervjupersoner kommer att resultera i olika kunskapsprodukter” och ”den unika relationen 

mellan två människor bestämmer resultatet”. (Kvale & Brinkmann, 2009: 322-323) Min 

ansats var därför att vara så nollställd som möjligt, även om det inte går att separera sig själv 

från den information man samlar in (Denscombe, 2009:385).  

 

Totalt blev det sex intervjutillfällen med mina fyra informanter och intervjuerna varade 

mellan en timme till en och en halv. Jag intervjuade två informanter en gång vardera, och två 

informanter två gånger vardera. Anledningen till att jag intervjuade vissa informanter två 

gånger var att nya frågor och funderingar dök upp efter de första intervjuerna. Jag ville därför 

intervjua dessa informanter en gång till. Av de andra två fick jag tillräckligt uttömmande svar, 

varför jag nöjde mig med en intervju vardera. 

 

Den första intervjun med respektive informant inleddes med att de fick svara på hur svenska 

de kände sig. Detta genom att placera sig på en skala från 1 till 10, där 1 betecknade att de 

inte alls kände sig svenska och 10 att de kände sig helt svenska. Denna fråga var tänkt som en 
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”isbrytare” för att öppna upp samtalet. Skalan användes också för att ha något konkret att 

kunna referera till under intervjuns förlopp. Om en informant exempelvis talade om sig själv 

som svensk men bara placerade sig på nivå 5 på skalan, bad jag honom förklara hur han fick 

detta att överensstämma. Hur man tolkar skalan är förstås en fråga i sig och naturligtvis 

fungerar den också som ett grovhugget sätt att jämföra olika informanters svar. Skalan ger i 

sig inte en enkel bild av graden av informantens uppfattning om sin svenskhet, utan den 

fungerar i första hand som ett komplement till deras resonemang om vad svenskhet innebär. 

Skalan fungerade alltså som ett verktyg att tänka och tala om svenskhet. Genom att sätta en 

siffra på något undanglidande som svenskhet underlättar man för informanten att beskriva 

detta undanglidande i ord. Hur de placerade sig på skalan visar sig dessutom ha betydelse för 

hur de förhåller sig till svenskhet, utanförskap och vad de ser som sitt hem och hemland – 

vilket jag kommer visa i uppsatsen.  

 

Etik 

 

Mina informanter presenteras inte under sina riktiga namn och fick själva välja sina 

pseudonymer. Samtliga informanter har underrättats om uppsatsens syfte och att 

intervjumaterialet enbart används för denna uppsats. Eftersom jag som uppsatsförfattare är 

ansvarig för uppsatsens innehåll vill jag minimera risken att jag har missuppfattat mina 

informanter och därigenom gjort en felaktig tolkning av vad de har sagt. Därför har de fått 

möjlighet att läsa texten och korrigera, lägga till eller ta bort material som berör dem. 

 

Efter att ha övervägt olika alternativ valde jag att benämna mina informanter som 

”svensksomalier” eftersom de själva använde den benämningen. Detta språkbruk skulle kunna 

sägas bidra till att reproducera stereotypa begrepp och försvåra möjligheten att betrakta sig 

själva, och betraktas av andra, som svenska. Däremot måste man göra någon kategorisering 

och av läsarvänliga skäl underlättar det att hålla sig till ett begrepp, som dessutom inte är 

alltför komplicerat.  

 

Avgränsningar 

 

Mina informanter har antingen vuxit upp eller bott i Sverige i minst 15 år. Anledningen till att 

jag valde sådana informanter är att jag inte behärskar somaliska och därför önskade 
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informanter vilka jag utan mellanhand kunde tala med om ett komplext ämne. Orsaken till att 

jag endast har manliga informanter är att det var lättare att få män att ställa upp på intervju. 

Jag valde att begränsa mig till fyra informanter eftersom mitt syfte inte enbart är att ta del av, 

utan även att återge, deras berättelser i uppsatsen. 

 

Bakgrund 

 

De tidigaste somalierna kom till Sverige redan på 1960-talet (Nordström, 1993:40), men den 

stora flyktingvågen från Somalia inleddes i början på 1990-talet i och med inbördeskrigets 

utbrytande (Dirie, 2013:140). Det finns ingen exakt siffra på antalet personer med somalisk 

bakgrund i Sverige, alltså så kallade svensksomalier, men 2012 levde cirka 44 000 i Sverige 

som var födda i Somalia (URL2: Migrationsverket).  

 

Sverige, som tidigare i huvudsak ansetts vara ett utvandringsland, betraktas idag som ett 

invandringsland. Sett till hur migrationen reglerats samt vilka som sökt sig till Sverige har 

invandringen skiftat över tid. Medan immigrationen förändrats under de senaste decennierna, 

med allt fler flykting- och asylsökande från länder utanför Europas gränser (Lundström & 

Persson, 2008:17,22), har den svenska arbetsmarknaden genomgått en minst lika stor 

förändring i och med att många okvalificerade arbeten har försvunnit. Även de allt hårdare 

kraven på att kunna uppvisa formell utbildning försvårar för många att få en anställning 

(Franzén, 2000:182). Svensksomalier är den minoritetsgrupp i Sverige som visar upp högst 

arbetslöshet och lägst inkomstnivåer (Carlson & Mohamed, 2013:21). Sysselsättningsgraden 

bland svensksomalier låg enligt statistik från 2010 på 21 %, jämfört med 73 % för hela 

Sveriges befolkning (URL3: Riksdag och Departement).  

 

Rahma Dirie menar att svensksomalier många gånger lever relativt isolerade från det svenska 

samhället, varför det är naturligt att de ofta vänder sig till andra av somalisk bakgrund. Detta 

kan vara problematiskt eftersom både de själva och de vilka dem kommer i kontakt med ofta 

har låg utbildningsnivå och sämre ekonomiska förutsättningar, vilket även begränsar den 

sociala rörligheten. Möjligheten att lära sig svenska och att komma in på den officiella 

arbetsmarknaden minskar också. När arbetslösa lever i en omgivning där sysselsättningen är 

låg kan följden bli att ”informationskanalerna” om den offentliga arbetsmarknaden stryps, 

vilket i sin tur riskerar att leda till långvarig arbetslöshet. (Dirie, 2013:132, 139, 148) 
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Presentation av informanter 

 

Abdi 

22 år gammal. Abdi är född och uppvuxen i en större stad i Mellansverige. Han har de senaste 

åren arbetat i Norge.  

 

Hassan 

26 år gammal. Hassan kom till Sverige när han var 6 år och är uppvuxen i en mindre tätort i 

Mellansverige. Han flyttade sedan till en större stad och bor nu i ett relativt ”invandrarglest” 

ytterområde. Idag studerar han och arbetar emellanåt som tolk.  

 

Abu Bakr 

40 år gammal. Abu Bakr kom till Sverige när han var 20 år. Han bor sedan dess i en större 

stad i Mellansverige. Han har arbetat en del som tolk med nyanlända somalier. 

 

Farah 

24 år gammal. Farah kom till Sverige för 15 år sedan och bodde några år i en större stad i 

Mellansverige innan han flyttade vidare till en annan stad där han bor i en ”invandrartät” 

stadsdel. Idag arbetar han som tolk. 
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Svenskhet, hem och identitet 

 

Vad är svenskhet? 

 

Svenskhet är ett ord som används ofta och som har ett både mångtydigt och otydligt innehåll. 

Det jag är intresserad av är hur mina informanter förstår svenskhet: vad de är överens om och 

i vad de skiljer sig åt. 

 

Mina informanter fick placera sig på en skala 1-10 utefter hur svensk var och en känner sig, 

utan att jag definierade begreppet för dem. Hassan placerade sig på nivå 8 på den tiogradiga 

skalan, och är därmed den som känner sig som mest svensk. Abu Bakr placerade sig på nivå 3 

och var den enda av mina informanter som ansåg sig vara somalier om han var tvungen att 

välja mellan svensk och somalier. Hur mina informanter placerar sig på skalan beror förstås 

på deras förståelse av vad det innebär att vara svensk, och hur de förhåller sig till detta. 

 

Att mina informanter har olika förståelse av vad det är att vara svensk är tydligt. Även om de 

har en gemensam grund väljer de att betona olika saker. Hassan, som placerade sig på nivå 8, 

uttrycker visserligen osäkerhet. Han säger: ”Man tar saker för givet vad som är svenskt – men 

man vet varken in eller ut” men han betonar att det väsentliga är att man kan språket och 

samhällets normer och värderingar. Att han anser att han själv behärskar språket och förstår 

sig på samhällets normer och värderingar kan förklara att han placerar sig så högt som nivå 8. 

Abdi placerar sig på nivå 5 och uttrycker att jantelagen, som han menar innebär att man inte 

förväntas sticka ut, står som en symbol för svenskhet. Huruvida man har arbete eller inte kan 

enligt samtliga informanter fungera som en måttstock för om man accepteras som svensk. När 

Farah, som även han placerar sig på nivå 5, får ge exempel på vem som är svensk svarar han: 

”Svenskar är såna som får jobb och inte möts utav frågor var de kommer ifrån”. Abdi, Hassan 

och Abu Bakr tar upp ytterligare en aspekt av att vara svensk: alkoholkonsumtion. Farah anser 

däremot att alkohol inte är ett betydelsefullt inslag i svenskhet. 

 

Att fira högtider anser Abu Bakr, Abdi och Hassan är viktig en del av svenskheten. Hassan 

anser att firandet av särskilda högtider mer eller mindre är synonymt med svenskhet. I sin 

studie om spanskamerikanska ungdomar i Sverige argumenterar Maria Borgström bland annat 

för att vilka vänner man har och vilket bostadsområde man lever i spelar en väsentlig roll i hur 
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man identifierar sig (Borgström, 1998:18). Abu Bakr som placerar sig på nivå 3 är den av 

informanterna som har minst svenskar i sin bekantskapskrets – medan Hassan som placerar 

sig på 8 har förhållandevis många svenska vänner. Han har vuxit upp i, och bor idag i ett 

annat, relativt ”invandrarglest” område. Under sin skolgång har Hassan mestadels gått med 

svenskar och därmed kommit i kontakt med högtiderna på nära håll. Att Hassan exponera(t)s 

för högtiderna i större utsträckning än de som bor i mer ”invandrartäta” områden bidrar 

säkerligen till att han ser högtiderna som så väsentligt för svenskhet. Farah, däremot, anser att 

högtider har en mer religiös än etnisk och kulturell anknytning vilket bidrar till att han inte 

känner sig mindre svensk när han inte firar dem. 

 

Mina informanter uttrycker vissa gemensamma sätt att se på svenskhet men det är långt ifrån 

några enhetliga definitioner. Det de betonar som svenskhet är dels det konkreta, till exempel 

arbete, språk, alkohol och högtider, dels det abstrakta såsom normer och värderingar.  

 

Hem och hemland 

 

För mina informanter är hem och hemland inte nödvändigtvis samma sak, men betydelserna 

smälter också stundtals samman. Förenklat kan man säga att Abdi, Farah och Hassan betraktar 

Sverige som sitt hem, och Somalia som sitt hemland. Abu Bakr menar att hans hem finns 

både i Sverige och i Somalia.  

 

Hassan säger: ”när man kommer till sitt hemland känner man sig dels främmande, visst kan 

man tala språket och kan göra sig förstådd men de [somalier i Somalia, min anm.] ser saker på 

annorlunda sätt, så det är klart man känner sig främmande. Det enda gemensamma jag har när 

jag åker dit är att jag pratar somaliska och att jag är muslim.” Han säger vidare: ”jag känner 

mig mer hemma i Sverige än vad jag gör i mitt hemland [Somalia, min anm.]”. För Hassan är 

det tydligt att hans hem är i Sverige, inte i Somalia. Samtidigt är det Somalia, inte Sverige, 

som han benämner som sitt hemland. Detta trots att Hassan uttrycker att det enda som förenar 

honom med somalier i Somalia är språket och religionen.  

 

Sammansmältningen av hem och hemland är tydligast för Abu Bakr som säger att såväl 

Somalia som Sverige utgör hans hem. Dock säger han ”mitt hjärta är i Somalia”. Abu Bakr är 

också den av mina informanter som har flest minnen från och flest familjemedlemmar kvar i 



10 
 

Somalia och säger att han saknar klimatet, havet, maten, moskéerna och sina vänner. 

Skillnaden mellan, liksom sammansmältningen av, hem och hemland genomsyrar mina 

informanters berättelser. Hem betraktar de som den plats där de nu lever, medan hemland 

utgörs av den plats där de upplever ha sina rötter. Hassan känner sig främmande i Somalia 

trots att han kan språket eftersom somalier i Somalia ”ser saker på annorlunda sätt”. I Sverige 

känner han sig ”hemma” därför att han har vuxit upp i Sverige och anser sig förstå samhället 

och värderingarna.  

 

Att Abu Bakr även ser Somalia som sitt hem kan förklaras av de minnen och erfarenheter han 

har från Somalia. Dessa är starkare för honom än för de andra informanterna, som antingen 

helt saknar, eller har väldigt få, minnen från Somalia. Abu Bakr med sina två hem placerar sig 

lågt på den tiogradiga skalan av svenskhet. För honom blir skillnaden mellan de två hemmen 

tydligare och kanske är det därför han väljer att behålla bägge. Hassan placerar sig högt på 

skalan av svenskhet. För honom är Somalia hans hemland, men inte hans hem. Hur man ser 

på hem och hemland hänger därför samman med hur man ser på graden av sin svenskhet.  

 

Mina informanter är desto mer enhetliga i sina resonemang om medborgarskapet och dess 

relation till svenskhet, vilket jag kommer att utveckla i nästa stycke. 

 

Medborgarskap 

 

Att vara svensk medborgare och att vara svensk är inte samma sak för mina informanter. 

Däremot menar de att medborgarskapet är betydelsefullt för svenskheten. Som Abu Bakr 

uttrycker är medborgarskapet ett nödvändigt första steg för att bli svensk men det är inte ett 

tillräckligt steg. Farah är av samma mening. Han anser att det krävs betydligt mer för att bli 

helt svensk än att bara vara svensk på pappret. Sarup menar att en persons identitet begränsar 

de gränser personen tillåts passera (1996:3), vilket till stor del beror på de juridiska rättigheter 

och skyldigheter som är knutna till personens medborgarskap. Men, som Mahmood påpekar 

är tillhörighet och gränspasserande inte bara en fråga om juridik (2012:153). Detta står också 

helt klart för mina informanter.  

 

Medborgarskap kan vara ett första steg till svenskhet, men det mina informanter betonar som 

ett viktigare steg är att kunna språket.  
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Svenska språket 

 

Att behärska det svenska språket beskrivs som något högst värdefullt av mina informanter. De 

ser det som nödvändigt att kunna svenska för att kunna orientera sig i samhället, inte minst i 

offentliga sammanhang. Blir man då svensk om man talar svenska?  

 

Hassan säger att ”språket är nyckeln som låser upp alla dörrar till samhället” och Farah menar 

att om man inte kan det svenska språket kommer man inte klara sig i samhället, till exempel 

när det gäller utbildning och arbete. Hassan menar att språket skapar tillit. Detta 

överensstämmer med Mahmoods resonemang att om man behärskar språket uppfattas man 

som såväl bildad som skötsam och pålitlig (Mahmood, 2012:118). Abu Bakr säger också att 

språket är ett viktigt verktyg när det gäller såväl arbete som vardagliga sysselsättningar och att 

språket är mer betydelsefullt än andra former av kunskap. Till detta kan läggas Abdis åsikt att 

språket underlättar att anpassa sig och är avgörande för att inkluderas. Abdis åsikt 

överensstämmer med Diries, en politiker och föreläsare som själv immigrerat till Sverige från 

Somalia. Dirie skriver att ”språket är nyckeln till frihet och självförsörjning och 

samhällsdeltagande” och att inte förstå språket kan liknas vid ett funktionshinder (2013:134).  

 

Trots att mina informanter lägger stark tonvikt på språket anser de att behärska svenska ändå 

inte är tillräckligt för att bli betraktad som svensk. Språket, liksom medborgarskapet, öppnar 

vissa dörrar, men inte alla, till att uppnå svenskhet. Trots språket förmår man inte fånga och 

omfamna hela svenskheten. Senare i uppsatsen, i kapitlet ”Hinder att bli svensk”, återkommer 

jag till denna diskussion. Först kommer jag att diskutera mina informanters resonemang om 

”alternativa identiteter”. 

 

Alternativa identiteter 

 

Mina informanter ger uttryck för olika typer av identiteter, som kan vara samtida, valbara och 

sammanhangsbundna. Det finns också en skillnad hur man ser på sig själv och hur andra ser 

en. En diskussion förs också kring hur mina informanter förhåller sig till dessa identiteter.  

 

Ett exempel på den sammanhangsberoende identiteten är känslan av samhörighet med andra 

med invandrarbakgrund. Enligt Abdi och Farah beror en sådan identifiering bland annat på att 
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man inte blir betraktad eller bemött som svensk, och får frågor om ursprung i sammanhang 

med svenskar. Ett annat exempel, säger Farah, är det gemensamma språk, såsom vissa ord och 

slanguttryck, som man delar med andra invandrare.  

 

Enligt Abdi leder hans hudfärg till att han smälter in bland afrikaner. Han känner också 

sympati med andra ”svarta” och identifierar sig med andra av invandrarbakgrund. 

Hammarén och Johansson menar att ”identitet innebär avgränsning och att fastställa 

individens tillhörighet” och att identifiering ofta sker ”med stark betoning på likhet och 

skillnad” (Hammarén & Johansson, 2009:9). Borgström menar att en multikulturell 

befolkningssammansättning ger möjlighet ”att relatera sig som människor i relation till ’den 

andre’” (Borgström, 1998:126). En naturlig följd av det delade utanförskapet är att man inte 

endast identifierar sig med den egna gruppen utan även andra ”icke-svenska grupper” 

eftersom inte heller de erkänns som svenska (Borgström, 1998:188). Identifikationen som 

Abdi och Farah uttrycker har möjligen mer att göra med en delad uppfattning om olikhet från 

det svenska än med direkta likheter med andra av utländsk bakgrund. De finner en gemenskap 

i den delade uppfattningen av att inte vara en del av det svenska. 

 

Hassan däremot menar att han inte känner någon större gemenskap med varken andra 

invandrare, mörkhyade eller afrikaner. Varför Hassan inte ger uttryck för lika många 

sammanhangsberoende identiteter skulle kunna förklaras av att han känner sig förhållandevis 

svensk, nivå 8 av 10, samt det faktum att han bor i ett relativt ”invandrarglest” område och 

interagerar relativt lite med andra av invandrarbakgrund. På fritiden umgås han mest med 

familj och vänner av somalisk bakgrund medan han i skolan i huvudsak kommer i kontakt 

med svenskar.  

 

Hylland Eriksen är en av de mest betydande teoretiker inom forskning rörande etnicitet och 

identitet. Enligt honom är ens identitet starkt beroende av vilket sammanhang man befinner 

sig i. Identiteten är varken något man själv väljer fullt ut eller något som enbart tillskrivs av 

andra – det är i gränslandet som identiteten skapas (Hylland Eriksen, 2004:125). Mina 

informanter formar sin identitet efter vad de har för uppfattning om sig själva men de tar även 

i stor utsträckning hänsyn till omgivningens syn på dem. Det sistnämnda är dock något de 

sällan får höra uttryckas explicit. Således blir deras sätt att interagera med omgivningen inte 

bara en respons på andra människors faktiska uppfattning om dem, utan också vad mina 

informanter antar att andra tänker om dem. Farah som ser sig mer som en invandrare än som 
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en somalier tror att de flesta i Sverige betraktar honom som en ”invandrarkille” snarare än 

som svensk eller som somalier.  

 

När man upplever en särskild identitet vara till sin fördel kan det ge skäl att framhäva den. 

Hassan förklarar att han betonar sin somaliska bakgrund bland andra svensksomalier eftersom 

det ger honom högre status i den somaliska gemenskapen. Nader Ahmadi säger: ”när kulturell 

identitet och etnicitet är en tillgång så hävdar individerna dem.” (Ahmadi, 2000:173) Hassan 

ser även den somaliska identiteten och gemenskapen som en tillgång då det möjliggör för 

honom att upprätthålla det somaliska. Hassan säger att en viktig anledning till att bejaka det 

somaliska är att föra det vidare till sina framtida barn. Att man betonar en viss identitet 

behöver således inte bara ske därför man uppfattar att det har en praktisk nytta i ens liv. För 

Hassan, i likhet med de övriga informanterna, har det somaliska i sig ett egenvärde. 

 

Alla mina informanter är överens om att de känner sig som mest svenska utomlands. Det 

menar Abdi beror på acceptansen hos omgivningen. Han menar att han i Norge betraktas som 

svensk och han tror att ifall han skulle åka till Somalia skulle han även där betraktas som 

svensk. När han däremot befinner sig i Sverige menar han att han ses som somalier. Detta 

skapar en känsla av att befinna sig i ingenmansland nästan oavsett i vilken miljö man befinner 

sig i.  

 

Andersson, som forskat kring etnicitet och nationella tillhörigheter, hävdar att identiteter 

hjälper till att begripliggöra sig själv och andra. Hon menar i likhet med Hylland Eriksen att 

identiteten skapas i relation till andra och inte uppstår i ett vakuum (Andersson, 2003:201). 

Detta syns tydligt i hur mina informanter identifierar sig, eller anser att andra identifierar dem, 

när de befinner sig utomlands eller i ett särskilt umgänge. Ett exempel på detta är Farah som 

alltså betraktar sig mer som invandrare än som somalier. Men när han umgås med familjen 

känner han sig ”100 % somalier”. På samma sätt känner han sig svensk när han är med sina 

svenska vänner – därför att han erkänns och tillskrivs den umgängesbundna identiteten av 

omgivningen.   

 

Att vara rik på identiteter behöver inte nödvändigtvis vara bättre än att ha färre. Hassan menar 

att en individ som vanligtvis skulle betraktas som svensk, men som pratar bristfällig svenska 

och inte firar svenska högtider, trots allt är svensk eftersom en sådan person saknar identiteter 

som skulle kunna konkurrera med den svenska. Bristen på alternativa identiteter för en sådan 
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person resulterar således i att han eller hon förblir svensk, medan en invandrare tenderar att 

inte ses som svensk trots att han eller hon uppfyller mycket av det som mina informanter 

menar att svenskheten innefattar. Mina informanter uttrycker således att 1) möjligheten att 

vara eller bli svensk är förbehållen vissa individer och att 2) flera identiteter både kan vara till 

ens fördel och till ens nackdel. Vid vissa tillfällen kan det ses som en tillgång, till exempel i 

gemenskapen med andra av invandrarbakgrund. Men vid de tillfällen mina informanter menar 

att det vore särskilt önskvärt att bli betraktad och bemött som svensk, som när de söker arbete, 

anser de att de tillskrivs en annan identitet än den svenska.  

 

För Abdi känns mycket med den svenska kulturen främmande, och han menar att han varken 

erkänns som svensk eller känner sig som helt svensk. Anna-Greta Heyman, som har arbetat 

med invandringsfrågor, bland annat på Stockholms stads invandrarförvaltning, menar att ”Det 

är inte bara så, att den invandrade inte känner igen sig; han/hon blir heller inte igenkänd” 

(Heyman, 1990:34). Samtidigt som Abdi inte alltid känner igen sig och inte blir igenkänd är 

det inte heller alltid han vill känna igen sig eller vill bli igenkänd – såsom när det handlar om 

att delta i firandet av svenska högtider eller vara i miljöer där alkohol förekommer. 

 

I ovanstående kapitel har jag redogjort för hur mina informanter ser på svenskhet och vad 

mina informanter upplever som sitt hem respektive hemland. Därefter har jag diskuterat hur 

mina informanter resonerar om olika identiteter och gemenskaper. Mina informanters syn på 

medborgarskap och det svenska språkets betydelse har också belysts. Jag har diskuterat några 

av de faktorer som påverkar hur pass svenska mina informanter känner sig och dess samband 

med synen på hem och hemland och alternativa identiteter, något som kommer utvecklas 

ytterligare i kommande kapitel.  
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Hinder att bli svensk 

 

Svensk eller somalier 

 

Mina informanters syn på vad som saknas för att de ska känna sig helt svenska kan delas upp i 

två kategorier: 1) det man stängs ute ifrån av andra och 2) det man själv tar avstånd ifrån. Jag 

börjar med att ge exempel på vad mina informanter tar avstånd ifrån för att sedan diskutera 

det de menar att de exkluderas ifrån av andra. Innebörden av att ha flera identiteter 

problematiseras ytterligare. 

 

Mina informanter lyfter fram alkohol och högtider bland de saker de förknippar med 

svenskhet, men som de själva inte vill befatta sig med. Abu Bakr säger till exempel att han 

inte kan dricka alkohol med vänner, eftersom det strider mot hans kultur. Hassan säger att det 

inte är möjligt att fullt ut se sig som svensk eftersom Somalia alltid kommer finnas inom 

honom. Vidare säger Hassan att ”det enda som skiljer mig från en äkta svensk är att de firar 

jul, påsk och midsommar”.  

 

Hassan säger att ”även om jag är uppväxt och känner mig hemma i Sverige så kan jag inte 

säga nej till Somalia. Hela min familj och släkt kommer ju därifrån så jag kan inte på något 

sätt förneka eller tränga undan.” Samtliga informanter betonar vikten av att ”inte glömma sin 

bakgrund”, vilket Hassan definierar som att bejaka det somaliska språket, religionen och att 

”känna för Somalia”. Vad som är genomgående är att ingen av dem hävdar att det är 

eftersträvansvärt att bli mer svensk om det innebär ett förminskande av deras somaliska 

identitet. Hassan förklarar det på följande sätt: ”jag strävar inte efter att vara äkta svensk, 

liksom att överge min religion eller min somaliska identitet till 100 %”. Andersson menar ”att 

välja att kalla sig svensk skulle kunna upplevas som ett avståndstagande från det som 

föräldrar i de flesta fall identifierar sig med och i vidare mening från de kollektiva 

erfarenheter som etnicitetens och nationalitetens kategorier förmå beteckna” (Andersson, 

2003:200). Hänsynstagande till den närmsta omgivningen kan enligt Andersson påverka 

individens förhållningssätt till sin identitet.  

 

Att se sig som både svensk och somalier kan förstärka upplevelsen av att känna att man inte 

riktigt hör hemma vare sig i det svenska eller i det somaliska. Att välja mellan att vara svensk 
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eller somalier behöver inte nödvändigtvis vara likt en balansvåg eftersom man kan bli mer 

svensk utan att behöva förlora sin somaliska identitet. Mina informanter antyder däremot att 

man inte heller kan bli helt svensk om man samtidigt avser att bevara den somaliska 

identiteten eftersom vissa vanor och seder anses oförenliga. Woodward menar att samtidigt 

som vissa identiteter kan växelverka, kan de även krocka med varandra (Woodward, 2000:7). 

Det verkar för mina informanter finnas en gräns för hur mycket svensk och somalier man kan 

vara på samma gång. Detta betyder dock inte att mina informanter inte vill bli betraktade som 

svenska, däremot menar de att de inte vill bli svenska till vilket pris som helst. Mina 

informanter avvisar inte gärna det somaliska utan är snarare angelägna att slå vakt om det 

önskvärda somaliska.  

 

Det framgår tydligt hur mina informanter behåller en fot i båda lägren, för att uppnå både det 

önskvärda svenska samt för att bevara det önskvärda somaliska. Därmed hamnar de i vad de 

betraktar vara en mellanpositionering där de ser sig dels som svenska, dels som somalier. 

 

Vad av det svenska mina informanter väljer aktivt att inte vilja inkluderas i kommer utvecklas 

ytterligare under rubriken ”Utanförskap”. 

 

Frånvaron av acceptans 

 

Även om mina informanter skulle anamma vad de förmår av vad de uppfattar som svenskhet 

anser de att det återstår hinder för att de ska bli betraktade som svenska. Den främsta orsaken, 

menar de, till detta är att man inte blir sedd som svensk av omgivningen.  

 

Trots att samtliga informanter hävdar att det är den enskilda individens rätt att besluta om han 

eller hon är svensk, menar de att det inte går att göra anspråk på svenskheten offentligt om 

man inte erkänns som svensk av andra. Farah uttrycker en viss hopplöshet med att bli 

accepterad som svensk när han säger ”även om man har utbildning och kan språket kommer 

man fortfarande vara en invandrare”. Hassan hävdar att diskriminering och att man inte blir 

sedd som svensk kan leda till att man överväger att behålla sin gamla etniska identitet. Det 

upplevda utanförskapet från det svenska samhället innanför landets gränser kan således bidra 

till att forma en motidentitet (Sernhede, 2001:214). Att mina informanter identifierar sig som 

svensksomalier eller invandrare kan således lika mycket vara en identifiering gentemot det de 
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utestängs ifrån som det är en identifiering med den specifika gruppen de säger sig tillhöra. 

Denna (mot)identitet behöver därmed sagt inte vara fientligt riktad mot det svenska, utan bör 

först och främst betraktas som en naturlig följd av upplevd icke-acceptans. 

 

Mina informanter upplever att deras individualitet reduceras när de endast betraktas som 

exempelvis somalier eller invandrare. Farah önskar att han blev bemött för den han är och vad 

han gör just nu, inte efter var han kommer ifrån. Franzén, som forskat om identitetsfrågor och 

invandring bland annat utifrån ett psykologiskt perspektiv, skriver att den personliga 

identiteten hotas vid migration eftersom individen riskerar att bli sedd som en medlem i ett 

kollektiv snarare än som individ (Franzén, 2000:194). Farah hävdar att han både på sitt arbete 

och i vardagen stöter på frågor som berör hans härkomst och säger: ”då vet jag att jag liksom 

inte är svensk”. Mina informanter blir påminda om sin somaliska och utländska härkomst och 

tvingas förhålla sig till dessa identiteter – identiteter som kan förstärkas av just det faktum att 

de påminns om sin etniska bakgrund.  

 

Mina informanters vilja att avstå från att försöka bli helt svenska förstärks av deras 

uppfattning att de inte kommer accepteras eller erkännas oavsett ansträngning. De hinder som 

de menar existerar kan liknas vid barriärer som är såväl osynliga som oöverstigliga. Enligt 

mina informanter verkar det bara vara möjligt att betrakta sig helt som svensk om man blir 

accepterad som det utav andra, vilket jag kommer återkomma till i min diskussion under 

”Utanförskap”. I nästa avsnitt diskuterar jag vilken påverkan myndigheters bemötande har på 

mina informanter.  

 

Möte med myndigheter 

 

Abdi, Abu Bakr och Farah menar att den behandling de upplevt i kontakt med myndigheter 

försvårar för dem att betrakta sig själva som svenska. Särbehandling från myndigheter 

uppfattar de som allvarligare än den som sker i kontakt med privatpersoner. Detta påverkar i 

sin tur hur de förhåller sig till sin svenska identitet eftersom myndigheterna, genom dess 

representanter, kan stå som en symbol för vad svenskhet är. 

 

Abu Bakr blir mer besviken när han nekas arbete hos myndigheter, på vad han menar vara 

diskriminerande grunder, jämfört med om detsamma sker hos privata arbetsgivare. Eftersom 
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han anser sig vara en del av det svenska samhället anser han att han borde kunna förvänta sig 

att bli behandlad av myndigheterna på samma villkor som svenskar. Farah menar att en 

förutsättning för att känna sig svensk är att bli behandlad som en svensk, vilket han i många 

situationer inte anser sig bli. Det kan vara alltifrån att oupphörligen mötas av särskilda frågor 

till orättvis behandling på arbetet eller av myndigheter. 

 

Abdi har svårt att känna sig svensk när han blir dåligt bemött av polisen i det land han är född 

och vuxit upp i, det vill säga Sverige. Såväl Abdi, Abu Bakr som Farah säger sig ha blivit illa 

behandlande av framför allt polis och rättsväsende. Detta betyder inte att de visar någon 

motvilja mot Sverige eller svenskar. Abu Bakr, som dessutom placerar sig på nivå 3 på den 

tiogradiga skalan, menar tvärtom att han gillar svenskar och han kallar sig till och med för 

nationalist. Han förklarar det med att han ser det negativa bemötandet som enskilda individers 

handlande och inte något som svenskar som kollektiv eller Sverige som nation står för. Om en 

svensk i offentlig position, exempelvis en politiker, handlar negativt kan man inte döma ut 

alla svenskar eftersom ”majoritetsfolket vill inte att det ska hända onda saker”. Om samma 

person däremot handlar positivt gör personen det för att han eller hon ”vet att det bakom 

honom finns goda svenskar, (...) om folket inte vill goda saker, skulle han inte göra det.” Som 

ovanstående visar har Abu Bakr, trots att han placerar sig lågt på skalan och säger sig uppleva 

diskriminering, en väldigt positiv grundsyn på svenskar. 

 

Att bli illa bemött i olika myndighetsärenden bidrar till att man känner sig mindre svensk, 

enligt Abdi, Abu Bakr och Farah. Anledningen till att Hassan är den som ser sig som mest 

svensk skulle kunna bero på att han varken upplevt öppen diskriminering eller särbehandling 

från myndigheter till skillnad från vad övriga informanter hävdar. Varför den upplevda 

negativa särbehandlingen får särskild betydelse hos myndigheter kan förklaras av att 

myndigheterna kan betraktas som svenskhetens formella aktörer i samhället. Att särbehandlas 

av det som formellt representerar det svenska reducerar känslan av att känna sig svensk. Detta 

kan i sin tur ge upphov till en förstärkt kollektiv identitet. Farah menar att han har många 

vänner med invandrarbakgrund som också blivit illa bemötta av myndigheter. 

Diskrimineringen har enligt mina informanter sin grund i att de dels inte blir betraktade, dels 

inte blir bemötta på samma villkor som svenskar av dem som utövar diskrimineringen. Detta 

leder till att samhörigheter med andra icke-svenska gemenskaper förstärks.   
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Arbete 

 

Som tidigare nämnts lägger mina informanter stor vikt vid ha ett arbete. Arbete ses som en 

viktig del av svenskheten och är precis som mötet med myndigheter knutet till upplevelser av 

diskriminering.  

 

Samtliga informanter förklarar att de känner sig som minst svenska när de befinner sig i 

arbetssammanhang – antingen när de söker arbete, vid anställningsintervjuer eller medan de 

arbetar – där de alla menar att de erfarit någon form av diskriminering eller särbehandling. 

Abu Bakr meddelades att chefen ansåg honom ha rätt kompetens men att han på grund av sin 

somaliska bakgrund inte skulle tilldelas tjänsten. ”När det gäller jobb och skola måste jag göra 

dubbelt så mycket som svenskar”, säger Farah som gång på gång konfronteras med vad han 

upplever som kränkningar under sina tolkningsuppdrag: ”Ofta förekommer frågor, till 

exempel ’hur länge har du bott här?’, ’var kommer du ifrån?’ och då vet jag att jag har en 

annan bakgrund.” I tjänst visar Farah inga tecken på att han upplever frågorna som stötande 

men säger att ”det känns som att de vill retas med en.” 

 

Upplevelsen av den negativa särbehandlingen man upplever i arbetsrelaterade sammanhang 

reducerar följaktligen hur pass svensk man betraktar sig själv som. Diskriminering kan enligt 

Hylland Eriksen utgöra hinder för ”fullständig assimilering” (Hylland Eriksen, 1993:171). 

Upplevd diskriminering, oavsett om den är reell eller inte, tolkas av mina informanter många 

gånger som ett likhetstecken med att man inte accepteras som svensk, vilket i förlängningen 

leder till att de inte heller ser sig själva som helt svenska.  

 

Religiös tillhörighet, namn och utseende 

 

Samtliga informanter menar att det kan försvåra att bli accepterad och få arbete om man har 

utländsk bakgrund och är muslim. Abu Bakr hävdar att namnet har en stor inverkan på 

identiteten men att han själv aldrig skulle vilja byta sitt namn, även om ett namnbyte skulle 

underlätta mycket för honom att bli en del av det svenska samhället. Hassan menar att ha ett 

svenskklingande namn underlättar att bli inkluderad, framför allt när det gäller att skaffa 

bostad och att få arbete. Han tror att hans namn har varit en starkt bidragande orsak till varför 

han så få gånger blivit kallad till arbetsintervju. Han menar att ha ett svenskt namn skapar 
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tillit. För någon som, precis som han själv, saknar ett svenskt namn ”blir det inte direkt 

inkludering, utan först vill man vara säker hur han är.” Inte minst anser de att deras hudfärg 

försvårar att de ska bli betraktade som svenska. Hassan upplever att det yttre är det första han 

bedöms utifrån och att avvikande hudfärg utgör ett hinder för att han ska bli betraktad som 

svensk. Abdi menar till och med att hans hudfärg innebär att han aldrig kommer bli erkänd 

som svensk.  

 

Konsekvensen av att mina informanter upplever hudfärgen som ett hinder för att bli svensk 

blir att de därmed anser sig sakna möjligheten att någonsin bli helt svenska – i och med att 

hudfärgen varken kan döljas eller ersättas. Men även ens namn och religion kan uppfattas som 

lika beständiga som hudfärgen eftersom namn och religion inte är något de har för avsikt att 

förändra; snarare bejakar de sina namn och sin religion. 

 

Mina informanters upplevelse av diskriminering och att inte accepteras kan göra att den 

identifikation de ger uttryck för delvis kan ses som ett svar på det de utestängs ifrån. De 

tenderar att relatera till, och identifiera sig med, andra som inte heller accepteras som svenska. 

Vad detta kan bero på kommer diskuteras vidare i kommande avsnitt.  

 

Utanförskap 

 

För att diskutera utanförskap bör man fråga sig vad det är man står utanför. För mina 

informanter blir det tydligt att det finns två typer av utanförskap; dels ett utanförskap från 1) 

det ”offentliga svenska”, dels 2) ett övergripande utanförskap. Det övergripande utanförskapet 

kan liknas vid en avsaknad av gemenskap och är oberoende av det förstnämnda. 

 

Det första utanförskapet sker där mina informanter på ett eller annat sätt inte anser sig vara 

inkluderade i det svenska, exempelvis i arbetssammanhang eller vid upplevd negativ 

särbehandling. Detta utanförskap tar sig uttryck i att mina informanter inte släpps in eller inte 

själva vill bli insläppta. Hylland Eriksen säger att ”de gränser som förhindrar en fullständig 

assimilering kan vara både internt och externt konstruerade” (Hylland Eriksen, 1993:171). 

Mina informanter uttrycker att de står utanför i vissa sociala sammanhang eftersom de 

exkluderas av andra. I andra sammanhang har de ingen önskan att inkluderas, såsom 

alkoholmiljöer och svenska högtider. Det handlar alltså inte bara om ett ofrivilligt utanförskap 
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utan även om ett aktivt avståndstagande från vad mina informanter betraktar som oönskade 

delar av det svenska. 

 

Abu Bakr upplever den första typen av utanförskap när han inte får ett arbete. Detta resulterar 

i att han inte känner sig som en del av det svenska samhället. Han är den av mina informanter 

som var äldst, 20 år, när han kom till Sverige, umgås minst med svenskar och mest med andra 

svensksomalier och upplevt stora svårigheter att få arbete. Varför Abu Bakr känner sig minst 

svensk och visar tydligast benägenhet att bejaka det somaliska kan även förklaras av hans 

upplevelse att på allvar aldrig ha fått möjligheten att bli en del av det svenska samhället. 

Andersson menar för att ”närvaron i Sverige skulle generera en identifikation med svenskhet 

förutsätter att det handlar om en tid av inkluderande i det svenska, att man blivit delaktig i den 

föreställda gemenskap nationen utgör” (Andersson, 2003: 201).  

 

Däremot känner Abu Bakr för den skull inget övergripande utanförskap. Detta tack vare den 

starka somaliska gemenskapen. Han menar att svensksomalier i stor utsträckning umgås med 

varandra och inte känner något större behov av att umgås med andra. Han tror att han skulle 

känna ett större utanförskap om det fanns färre svensksomalier i hans omgivning. När mina 

informanter uttrycker att de befinner sig utanför det svenska kan ett sådant utanförskap 

resultera i att de känner sig innanför i andra sammanhang. För Abu Bakr är det främst i 

sällskap med andra svensksomalier. Abdi och Farah känner en stark tillhörighet även till 

andra invandrare och afrikaner.  

 

Hassan menar precis som Abdi och Farah att det finns tillfällen han inte känner sig hemma i 

somaliska miljöer och säger att han betraktas som svensk av vissa somalier på grund av 

bristande kunskaper om somalisk kultur och historia. För Abdis del innebär hans 

svensksomaliska identitet enligt honom själv egentligen inte att han är ”både och” utan 

snarare ”varken eller”. De som känner att de inte hör hemma i vare sig det svenska eller det 

”hemländska” kan kallas för ”varken-eller-människor”, vilket många gånger är en konsekvens 

av upplevd särbehandling (Ahmadi, 2003:72). Abdi säger att han inte helt är somalier 

eftersom han aldrig varit i Somalia och inte känner sig hemma i alla somaliska miljöer. Han 

känner sig heller inte helt svensk trots att han är född och uppvuxen i Sverige, på grund av 

svårigheter att hitta arbete, upplevd diskriminering och föreställningen om att andra betraktar 

honom som somalier.  
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I förevarande kapitel ”Hinder att bli svensk” har jag vidareutvecklat vilka konsekvenser mina 

informanters syn på svenskhet får. Eftersom Abu Bakr anser att arbete är det väsentliga för att 

kunna se sig som svensk är det naturligt att han inte anser sig uppfylla svenskhetens villkor 

om han upplever stora svårigheter att få arbete och därtill upplevt diskriminering i 

arbetssammanhang. Dessutom är problem med att få en anställning, förutsatt att personen 

anstränger sig, ett hinder i huvudsak uppsatt av andra. Att däremot inte fira högtider är något 

man själv beslutar att avstå ifrån. När mina informanter anser det viktigaste för svenskhet vara 

sådant där de upplever att hindren är uppsatta av andra känner de sig mindre svenska än om 

de betraktar sådant de självmant väljer bort som det viktigaste för svenskheten. Exempel på 

det förstnämnda är den upplevda diskrimineringen och svårigheter att få arbete som Abu 

Bakr, Abdi och Farah talar om. Hassan, som ett exempel på det självvalda avståndstagandet, 

är den som betonar betydelsen av högtider och är också den som placerar sig högst på den 

tiogradiga skalan. 

 

Mina informanter önskar att de blev accepterade och bemötta som svenskar utifrån de 

personer de är. Därför menar de att de inte vill bli helt svenska om det kräver ett avvisande av 

det de vill behålla av det somaliska. Deras upplevelse av att diskrimineras och att inte 

accepteras som svensk gör att identifikation med exempelvis andra invandrare och afrikaner 

delvis kan förstås som ett svar på det man utestängs ifrån. Enligt Hylland Eriksen (2004:56) 

förstärks detta av att mina informanter tillhör en minoritet, eftersom minoriteter kontinuerligt 

påminns om att de inte tillhör majoriteten. Hassan, Abdi och Farah delar upplevelsen av att 

många gånger befinna sig mellan det svenska och somaliska, vilket för Abdi och Farah ger 

upphov till att identifiera sig med andra av invandrarbakgrund. 

 

Upplevd negativ särbehandling utgör för mina informanter ytterligare ett avstånd från att 

känna sig svenska. Om denna upplevda diskriminering sker i olika myndighetsärenden 

förstärks detta avstånd ytterligare. Att Abu Bakr haft svårast att få arbete och flera gånger 

upplevt diskriminering kan förklara varför han känner sig minst svensk. Hassan är den enda 

som inte säger sig ha upplevt diskriminering och är också den som placerar sig högst på den 

tiogradiga skalan. Abu Bakr känner å ena sidan störst utanförskap från det offentliga svenska, 

samtidigt som han å andra sidan känner minst övergripande utanförskap. Det kan förklaras av 

att Abu Bakr är den enda av informanterna som vuxit upp i Somalia och uttrycker starkast 

förankring i den svensksomaliska gemenskapen.   
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Avslutning 

 

Syftet med uppsatsen har dels varit att titta på hur mina informanter ser på svenskhet. Vad de 

betraktar som centralt för svenskhet varierar till viss del. Ett exempel som lyfts fram är 

högtider. Farah menar däremot att högtider snarare har en religiös betydelse. Högtider som för 

Hassan utgör den främsta saknande pusselbiten till att bli svensk har för Farah alltså ingen 

nämnvärd betydelse för svenskhet. Ytterligare ett exempel är om man har arbete och hur man 

bemöts i arbetssammanhang. Två andra viktiga aspekter för att bli svensk är att man har ett 

svenskt medborgarskap och att man behärskar det svenska språket. Men enligt mina 

informanter är det ändå inte tillräckligt för att de ska bli betraktade av andra som svenska. 

 

Syftet med uppsatsen har således även varit att belysa de hinder, både uppsatta av dem själva 

och av andra, som mina informanter upplever för att betraktas som svenska. Trots att de 

betraktar Sverige som sitt hem finner de flera delar av det svenska som något otänkbart att 

anamma. Även om de skulle försöka att bli helt svenska menar de att den möjligheten inte 

finns för dem. 

 

Hur mina informanter ser på svenskhet blir betydelsefullt när det påverkar hur svenska de 

känner sig. Utomlands kan man betrakta sig, och bli betraktad, som svensk i och med 

innehavandet av ett svenskt medborgarskap, att man bor i Sverige och att man behärskar det 

svenska språket. Men när man väl är bosatt i Sverige där normen är att vara svensk och att 

prata svenska upplevs dessa kriterier inte längre som tillräckliga. När de lever i Sverige anser 

de problemet vara att de inte bara förnekas som svenskar, utan att de även får sin utländska 

och somaliska bakgrund ständigt bekräftad. Det kan ske genom frågor om etnisk bakgrund 

eller en upplevelse av att man särbehandlas negativt. Detta försvårar för mina informanter att 

känna sig svenska, i synnerhet om särbehandlingen sker från myndigheters sida. Det kan bero 

på att de ser myndigheterna som representanter för den annars abstrakta och opersonliga 

svenskheten. Hos myndigheterna får svenskheten ett ansikte utåt. Samtidigt innebär det inte 

att man därför har negativ uppfattning om svenskar eller Sverige. Abu Bakr som placerar sig 

lägst på skalan och har upplevt diskriminering, bland annat i möte med olika myndigheter, 

uttrycker tvärtom väldigt positiva tankar om svenskar och kallar sig själv för ”nationalist”. 
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Samtliga informanter ser sig som svensksomalier. Om de betonar den svenska eller somaliska 

identiteten påverkas bland annat av hur starkt band de har till det somaliska och vilka, om 

några alls, minnen de har ifrån Somalia. Mina informanter betraktar Sverige som sitt hem 

eftersom de bor i Sverige. Somalia ses däremot som hemlandet – antingen därför man har 

vuxit upp i, är född i eller att familjen kommer från Somalia. Abu Bakr som kom till Sverige i 

vuxen ålder känner sig som mest somalier och minst svensk, även om han i likhet med övriga 

informanter betraktar sig som svensksomalier. Han är också den som tydligast ger uttryck för 

att även Somalia är hans hem. 

 

De avvisar att man kan vara både somalier och svensk fullt ut samtidigt. Till detta finns två 

dominerande anledningar: 1) Mina informanter upplever att de inte erkänns som svenska, 

huvudsakligen i offentliga sammanhang. 2) Det finns en stolthet och önskan att behålla vissa 

delar av det somaliska. De menar att det svenska och somaliska inte alltid är kompatibelt, där 

exempelvis att dricka alkohol och att fira svenska högtider anses oförenligt med den 

somaliska kulturen. Det som mina informanter tar avstånd ifrån är också sådant som, enligt 

dem själva, utgör viktiga delar av det svenska. Att de bevarar det somaliska, som de menar 

utestänger vissa inslag av det svenska, kan därför på sätt och vis tolkas som ett medvetet 

avståndstagande från att försöka bli helt svenska.  

 

Mina informanter kan sägas ha en fot i båda lägren, inte villiga att överge det ena för det 

andra, vilket för Abdi ger upphov till en känsla av att befinna sig i ingenmansland. Hos 

samtliga informanter finns dels en önskan att närma sig, dels en önskan att särskilja sig från 

det svenska. Detta betyder inte att mina informanter inte vill behandlas som en svensk. 

Däremot vill de inte bli helt svenska på bekostnad av att ge upp sin religion, ändra sitt namn, 

sin hudfärg eller att de ska behöva ta avstånd från det de önskar behålla av det somaliska. 

Varje informant önskar att bli accepterad som svensk utan att behöva lämna det somaliska.  

 

Mina informanters berättelser och var de placerar sig på den tiogradiga skalan visar också att 

hur svenska de känner sig inte bestäms av huruvida de är födda i Sverige eller inte. Abdi som 

både är född och uppvuxen i Sverige uppfattar sig som 5 på en skala 1-10 medan Hassan som 

kom till Sverige när han var sex år placerar sig på nivå 8. En viktig faktor för hur svensk man 

känner sig är vilket bostadsområde man lever i och vilken umgängeskrets man har. Hassan 

som kommer mest i kontakt med svenskar, både där han bor och till vardags, är också den 

som känner sig mest svensk.  
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Hur pass svensk man känner sig har också ett direkt samband med vad man betraktar som den 

centrala delen av svenskhet. Hassan anser att firandet av högtiderna egentligen är den enda 

pusselbiten som saknas, av det som han själv kan försöka påverka. Abu Bakr ser istället att ha 

ett arbete som den viktigaste delen av svenskhet. Om man som Abu Bakr betraktar att ha ett 

arbete som det viktigaste för att kalla sig svensk kan det ses som en förklaring till varför han 

placerar sig lägre på skalan. Detta menar jag delvis beror på att ha ett arbete innebär att man 

ingår i ett socialt sammanhang och att det dessutom inger en känsla av självständighet. Även i 

vilken utsträckning man påminns om det som man betraktar som hinder för att bli svensk 

menar jag kan spela en avgörande roll för hur pass svensk man känner sig. Jämför man detta 

med högtider är det senare något som endast återkommer sporadiskt, till skillnad från att 

arbeta som man gör på regelbunden basis.  

 

En annan orsak till att problem i arbetssammanhang bidrar till att man känner sig mindre 

svensk är att det kan betraktas som hinder uppsatta av andra, till skillnad från om man 

självvalt avstår från alkohol eller svenska högtider. När mina informanter ser det viktigaste 

för att bli svensk vara något som andra hindrar dem från ifrån, bidrar det till att de känner sig 

mindre svenska än om de betraktar det viktigaste som något de själva kan styra över. 

 

Jag vill återigen poängtera att den upplevda diskrimineringen, som ger upphov till att mina 

informanter inte känner sig helt svenska, inte nödvändigtvis alltid är etniskt grundad. 

Diskriminering kan ske på grund av deras etniska ursprung, det vill säga att de har somalisk 

bakgrund. Men diskriminering kan lika väl förekomma på grund av att de är muslimer, deras 

namn eller deras hudfärg. Det sistnämnda ser de som en anledning till att de aldrig kommer 

bli betraktade som helt svenska. Oavsett orsak, som förstås många gånger är svår att 

identifiera, bidrar deras upplevelse av diskriminering till att de inte känner sig helt svenska. 

 

Det faktum att mina informanter anser sig stå utanför det svenska innebär däremot inte att de 

inte kan känna sig hemma bland svenskar. Farah, Hassan och Abdi som har svenska vänner 

vittnar samtliga om detta. Att stå utanför det svenska kan för Abdi och Farah skapa 

gemenskap med andra av afrikansk och utländsk bakgrund – där den främsta förenande 

faktorn är upplevelsen av att skilja sig från majoriteten. Således ska det understrykas att mina 

informanter inte upplever en allomfattande ensamhet eller utanförskap enbart för att de, i 

varierande utsträckning, inte anser sig vara fullt inkluderade i det svenska.  
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Abu Bakr som känner sig minst svensk och upplever störst utanförskap till det ”offentliga 

svenska” menar däremot att han inte känner något större övergripande utanförskap genom sitt 

starka band till den somaliska gemenskapen som han upplever som betydligt stabilare och mer 

beständig än det för honom vaga och ouppnåbara svenska. Den svensksomaliska 

gemenskapen tillhandahåller framför allt för Abu Bakr en stabil och varaktig gemenskap, 

något som inte är lika tydligt hos Abdi, Farah och Hassan som ger uttryck för att de även 

känner utanförskap i vissa somaliska miljöer. 

 

I de sammanhang mina informanter anser att det vore särskilt önskvärt att bli bemött som 

svensk, till exempel i arbetssammanhang, menar de att de blir behandlade som exempelvis 

somalier eller invandrare. De säger att de inte kan välja sina identiteter helt på egen hand eller 

välja vilken identitet de ska bemötas utifrån i ett givet sammanhang. Detta visar även på deras 

uppfattning av betydelsen som omgivningens syn och (brist på) acceptans har på vilka 

identiteter de förvärvar. Alltså är deras identifikation en växelverkan mellan hur de betraktar 

sig själva, hur de tror att andra betraktar dem och hur andra bemöter dem. Det är förstås svårt 

att få vetskap om hur andra faktiskt ser på dem. Därför är andras bemötande av dem det mest 

konkreta de kan grunda sina antaganden på gällande vilken uppfattning andra har om dem.  

 

Som jag visat i uppsatsen är mina informanter kluvna till svenskhet och till sina identiteter. 

De menar att de inte har möjligheten att bli helt svenska. Samtidigt önskar de heller inte det 

på grund av att det förutsätter ett avståndstagande från de delar av det somaliska de värnar 

om. Det somaliska som de anammar kan förstås som en införlivad del hos dem själva, varför 

de inte är benägna att förkasta detta. I förlängningen skulle det innebära att de förkastar en del 

av sig själva. 

 



27 
 

Referenslista 

 

Tryckta källor 

 

Agar, Michael (1996). The Professional Stranger. San Diego, USA. Academic Press. 2 uppl. 

Ahmadi, Nader (2003).”Om jaguppfattningens betydelse för tolkningen av sociala roller” i 

Ahmadi, Nader (red.) Ungdom, kulturmöten, identitet, Stockholm, Liber AB. 2. uppl. 

Ahmadi, Nader (2000). ”Kulturell identitet i gungning” i Franzén, Elsie C i Franzén, Elsie C 

& Allwood (red.) Tvärkulturella möten – grundbok för psykologer och socialarbetare, Natur 

och kultur. 

Andersson, Åsa (2003). Inte samma lika – identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk 

stadsdel, Stockholm/Stehag, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 

Borgström, María (1998). Att vara mitt emellan – Hur spanska ungdomar i Sverige kan 

uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling, Stockholm, Elanders Graphic 

Systems. 

Carlson, Benny & Mohamed, Abdi-Noor (2013). ”Inledning” i Carlson, Benny & Mohamed, 

Abdi-Noor (red.) Somalier i Sverige – Mellan förtvivlan och hopp, Stockholm, Fores.  

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, Lund, Studentlitteratur AB. 2. uppl. 

Dirie, Rahma (2013). ”We Need a Dream!” i Carlson, Benny & Mohamed, Abdi-Noor (red.) 

Somalier i Sverige – Mellan förtvivlan och hopp, Stockholm, Fores. 

Ekholm, Mats & Fransson, Anders (1976). Praktisk intervjuteknik, Stockholm, Almqvist & 

Wiksell förlag AB. 

Franzén, Elsie C. (2000). ”Invandring, arbete och arbetslöshet” i Franzén, Elsie C & Allwood 

(red.) Tvärkulturella möten – grundbok för psykologer och socialarbetare, Natur och kultur. 

Hammarén, Nils & Johansson, Thomas (2000). Identitet. Malmö, Liber AB. 

Heyman, Anna-Greta (1990). Invanda kulturer och invandrarkulturer. Almqvist & Wiksell 

Läromedel AB. 3. uppl. 



28 
 

Hylland Eriksen, Thomas (2004). Rötter och fötter. Nora, Nya Doxa AB, 2. uppl. 

Hylland Eriksen, Thomas (1993). Etnicitet och nationalism. Nora, Nya Doxa AB. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, 

Studentlitteratur AB. 

Lundström, Karin E & Persson, Lotta (2008). ”Demografi” i Integration – en beskrivning av 

läget i Sverige, Statistiska centralbyrån. 

Mahmood, Qaisar (2012). Jakten på svenskheten, Stockholm, Natur & Kultur. 

Nordström, Sonja (1993). ”Somaliska invandrare” i Hagberg, Lena (red.) Somalier, Statens 

invandrarverk. 

Sarup, Madan (1996). Identity, Culture and the Postmodern World, Edinburgh, Edinburgh 

University Press. 

Sernhede, Ove (2001). ”Förortens krigare” i Sernhede, Ove och Thomas Johansson (red.) 

Identitetens omvandlingar – black metal, magdans och hemlöshet, Uddevalla, Bokförlaget 

Daidalos AB. 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund, Studentlitteratur AB. 4 uppl.  

Woodward, Kath (2000). Questioning identity: gender, class and nation, The Open 

University. 

 

Internetkällor 

 

URL1 – Hermansson, Ralph, Sverige tar emot flest somalier i Europa, Riksdag och 

Departement, 26/3 21:30, http://rod.se  

 

URL2 – Anon., Varför söker somalier skydd i Sverige? Migrationsverket 9/12 18:30, 

http://www.migrationsverket.se 

 

URL3 – Byström, Max, Somalier föreslås integrera sig själva, Riksdag och Departement, 

28/3 18:00, http://rod.se 

 


